
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑๑  กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒  ในกฎ ก.พ. นี้ 
“หัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวากอง” หมายความวา ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับ

แตงตั้งใหเปนหัวหนาสวนราชการและดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๕ ลงมา และหมายความรวมถึงผู
ซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๔๓ ใหบังคับบัญชาสวนราชการหรือหนวยงานในฐานะหัวหนาสวน
ราชการที่ต่ํากวากองดวย 

“ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงระดับ ๘ ระดับ ๗ หรือระดับ ๖ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๔๓ ใหบังคับ
บัญชาสวนราชการหรือหนวยงานในฐานะผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองดวย 

“หัวหนาสวนราชการที่สูงกวากอง” หมายความวา ขาราชการพลเรือนที่ไดรับ
แตงตั้งใหเปนหัวหนาสวนราชการและดํารงตําแหนงระดับ ๙ และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายตามมาตรา ๔๓ ใหบังคับบัญชาสวนราชการหรือหนวยงานในฐานะหัวหนาสวนราชการ
ที่สูงกวากองดวย 

 
ขอ ๓  เลขานุการกรม ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง และหัวหนาสวนราชการ

ที่ต่ํากวากองซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง มี
อํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% และเปนเวลาไมเกินหนึ่งเดือน 

 
ขอ ๔๒  เลขานุการรัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการที่ สูงกวากอง ซึ่งเปน

ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง มีอํานาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน ๕ % และเปนเวลาไมเกินสองเดือน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๖๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ  ๕   นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน า รัฐบาล  และรัฐมนตรี เจ า สัง กัด 

ปลัดกระทรวง อธิบดีและผูวาราชการจังหวัด และผูซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๔๓ ใหบังคับ
บัญชาสวนราชการ หรือหนวยงานในฐานะอธิบดี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือน
สามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม
เกิน ๕% และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งข้ัน 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี
ประธาน ก.พ. 

                                                                                                                                            
๒ ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ.  ฉบับ นี้คือ โดยที่มาตรา ๑๐๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การลงโทษภาคทัณฑ ตัด
เงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา ในสถาน
โทษและอัตราโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. 
นี้ 
 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินบัญญัติใหเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีจึงสมควรเพิ่มเติมในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) วา
ดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ใหเลขานุการรัฐมนตรีมีอํานาจ
ส่ังลงโทษทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดจึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๙๘/หนา ๓๐/๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ 


